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[القاعدة]
[وإن إملى إلصالح إلعام على إلمشرع توزيع إالختصاصات بين سلطات إلدولة ،وجعل وزير
َ
إلمسؤول عن صرف إلمبالغ إلمستحقة لتنفيذ إالحكام إلقضائية إلنهائية إلصادرة ضد إلجهات
إلمالية
ٌ
إلعامة إلممولة من إلخزإنة إلعامة ،إال إن هذإ بمجرده ال يبرر إختصامه في دعوى سندها سلوك تقصيري
منسوب إلى غيره مادإمت إلعالقة إلتبعية إو إالشرإفية مع هذإ إلغير غير قائمة .فهذه إلعالقة هي إساس
سلطة إالمر وإلمرإقبة وإالدإرة إلتي يمارسها إلمتبوع على تابعه ،وهي مناط تحمله تبعة إخطاء إلتابع،
وإلتي يفترض ً
قانونا إنها نشات بسبب سوء إختيار إلتابع إو إلتقصير في إلرقابة عليه .وال شبه في إن كل
هذإ غير متحقق في حالة وزير إلمالية بالنسبة إلى إلمنسوب إليه إلخطا.
قول إلمدعية بان ما لحق بها من إذى كان بسبب إهمال إلشرطة في إلقيام بوإجبها في حفظ
إالمن وإلنظام وإالروإح وإالموإل ،هو ٌ
قول بخطا مرفقي من جانب جهة إالدإرة .وقوع هذإ إلوإجب على
عاتق إلشرطة ال يعني بالضرورة مسؤوليتها إلمدنية ومسؤولية متبوعها عن كل إالضرإر إلناشئة عن
إالخالل باالمن وإلنظام إو إلمساس باالروإح وإالموإل .مسؤوليتها في هذإ إلشان عامة تتصل بحفظ إمن
إلجماعة في عمومها وإتخاذ ما يلزم لذلك؛ إلقول بشمولها حماية كل فرد على حدة مستحيل إلتحقيق
ً
وإقعا ،وإ ًذإ فحدود مسؤوليتها تقف عند وإجب إلتقليل من إلجريمة وال تصل إلى إاللتزإم باعدإمها].

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 24 :رمضان 1440هـ .املوافق2019-5-29 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2019-...مدين كلي الزاوية،
المدعي:
 ،...موطنها املختار مكتب احملامي  ،...الكائن ابلزاوية ،شارع الوالين،
المدعى عليه:
 .3وزير الدفاع بصفته؛
 .4وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفته،

 .1رئيس جملس الوزراء بصفته؛
 .2وزير الداخلية بصفته؛
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تنوب عنهم إدارة القضااي ،فرع الزاوية ،الكائن مقرها بطريق الزهراء.
ملخص الدعوى
ختلص الدعـوى يف اختصام املدعية للمدعى عليهم بصحيفة جرى إعالهنا وفقاً للقانون.
شرحت الدعوى مبا مجاعه أهنا يف  ،2016-5-23كانت تزور جدهتا مبستشفى الزاوية،
فأصيبت بعيار انري من جمهول أثناء اشتباك املسلح بني عائلتني .أحيلت أوراق الواقعة إىل
النيابة العامة ،فقيدهتا جرمية حيازة سالح دون ترخيص وإيذاء جسيم ضد جمهول .أحدثت
اإلصابة ابملدعية أثراً عميقاً من اسأسى واسأم املالزم للجرح ،وما جنم عنه من كسر وإصاابت
أخرى يف البطن أدت إىل استئصال القولون اسأمين .كما ترتب على ذلك أضرار معنوية وخسارة
مالية حلقت أبفراد أسرهتا.
وفقاً للصحيفة ،املدعى عليه الثاين هو املكلف ابحملافظة على أمن البالد ونظامها العام،
ومكلف حبماية اسأرواح واسأعراض واسأموال ،وذلك استناداً إىل قرار القائد اسأعلى للجيش اللييب
 18لسنة  2014بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط اسأمن يف املنطقة الغربية .فالشرطة املختصة
مكانياً تتبعه ،وهي م تقم بواجبها يف حفظ اسأمن والنظام واسأرواح واسأموال .هلذا ،فإن الضرر
الذي حلق املدعية وقع "حتت بصر وسيطرة املدعى عليهما الثاين والثالث" ،إذ م حيركا ساكنا،
وابلتايل فما حصل انتج عن إمهاهلما وتقصريمها" ،وعالقتهم مجيعاً عالقة التابع واملتبوع وفق نص
املادة  177مدين وما بعدها .وهم مسؤولون عن الضرر الذي حيدثه اتبعهم بعمله غري املشروع
مىت كان واقعاً منه يف حالة أتدية وظيفته أو بسببها .أما رابطة السببية بني اخلطأ والنتيجة ،فهي
قائمة "وال حتتاج إلقامة دليل واملستندات املرفقة خري دليل" مبا يف ذلك تقرير الطبيب الشرعي.
أسست املدعية دعواها على املادة  166من القانون املدين ،جمملة اسأضرار يف ما عانته
من آالم يف اجلسد وانقطاع عن الدراسة والفزع وتشتت العائلة .وانتهت إىل طلب احلكم هلا
إبلزام املدعى عليهم متضامنني بتعويضها مبئة ألف دينار عما أصاهبا من ضرر مادي ،ومبثلها عما
أصاهبا من ضرر معنوي ،مع إلزامهما ابملصاريف واسأتعاب.
بدأت احملكمة نظر الدعوى يف  .2018-2-13أمامها ،حضر عن املدعية حماميها
اسأستاذ  ،...وعن املدعى عليهم ،حضرت اسأستاذة احملامية  ...من إدارة القضااي .قدم دفاع
املدعية مستنداهتا فكانت :حماضر مجع االستدالالت وحتقيق النيابة العامة بشأن الواقعة وتصرفها
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املقرر قيد الدعوى ضد جمهول وحفظ أوراقها؛ تقارير طبية ابإلصاابت الالحقة ابملدعية .طلب
الدفاع إحالتها إىل الطبيب الشرعي إلثبات اإلصاابت وتقدير نسبة العجز.
دفاعه مذكرة دفع فيها مبا جتمله احملكمة يف التايل:
َّ
ضمن دفاع املدعى عليهم َ
 بطالن صحيفة الدعوى للتجهيل ابملدعى عليه .فاملدعية تنسب التقصري إىلاملدعى عليهما الثاين والثالث ،لكنها تقول إن عالقتهم "مجيعاً" عالقة التابع واملتبوع،
وهو ما يشري إىل مجع ال مثىن ،ومع هذا ال حتدد من هم هؤالء .وهلذا فإهنا ال حتدد
مرتكب اخلطأ واملسؤول عنه؛
 عدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي صفة ابلنسبة إىل املدعى عليهم .فمهمةاسأول ال تتجاوز اإلشرافية على الوزارات التابعة ،وال ترقى إىل مكنة مساءلته على
الوزارات اليت تتمتع ابلشخصية االعتبارية املستقلة .أما عدم صفة املدعى عليه الثاين
فنابعة من حلول جهاز املباحث العامة حمل جهاز اسأمن الداخلي واإلدارة العامة سأمن
املعلومات ،ومن عدم تبعية "اجملرمني" له ،وابلتايل فإن املسؤولية تقع على "اجملرمني"
وحدهم .وفيما يتعلق ابملدعى عليهما الثالث والرابع ،فال صلة هلما مبا تدعيه املدعية اليت
م تبني وجه اختصامهما؛
 رفض الدعوى وقد خلت أوراقها من الدليل علي خطأ املدعى عليهم .فاحلرببني جمموعات خارجة عن القانون يف املنطقة ،وبسببها حتققت قوة قاهرة وسبب أجنيب
ال يد للجهات العامة فيه؛
انتهي الدفاع إىل طلب احلكم له مبقتضى دفوعه ،وعلى سبيل االحتياط ،طلب خفض
قيمة التعويض إن وجدت احملكمة له موجباً.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملنطوق.
األسباب
احلمد هلل الذي ق ّدر كل ٍ
يسره ومبا يسوءُه ليبتلي
شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
َّ
وبعد ،فإن احملكمة وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً
شكره وصربهُ .
يف احلالتني َ
التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها،
للفصل فيها ابحلق والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل
َ
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والسداد يف ما قضت به بشأهنا .وإنه لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق
ٍ
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
الدعوى ،وإمعان يف النظر يف ِّّ

حيـث نظــر الــدعوى علــى النحـو املبــني مبحضــر جلســاهتا ،وفيهـا حضــر عــن كــل خصــم
دفاعُه ،وهكذا فاحلكم الصادر فيها يكون حضورايً ابلنسبة لكليهما عمالً ابملـادة  92مـن قـانون
املرافعات.
وحيث إن من دفوع املدعى عليه ما هو حقيق ابلفحص قبل ولوج املوضوع ،لذا
فاحملكمة تستهل بوزهنا.
حيث إنه عن الدفع ببطالن صحيفة الدعوى للتجهيل ابملدعى عليه ،فمردود .ذلك أن
التجهيل املقصود يف هذا املقام ،ووفقاً لنص املادة  88من قانون املرافعات ،هو ذاك املانع من
كل واحد من املدعى
حتديد هوية املدعى عليه حتديداً دقيقاً .وعلى هذا ،فإن إيراد املدعية لصفة ِّّ
عليهم إيراداً انفياً للجهالة ومانعاً للخلط يعصم الصحيفة من هذا النعي .أما القول بتخبط
املدعية يف حتديد املسؤول عن اخلطأ ،فال شأن له بعيب التجهيل املقصود ،بل إبثبات اخلطأ.
وحيث إنه عن الدفع بعدم صفة املدعى عليهم ،فمصيب يف جزء دون اآلخر .فأما
بشأن املدعى عليه اسأول ،فصفته يف الدعوى متحققة استناداً إىل أنه من املقرر بقضاء احملكمة
العليا أن مسؤولية رائسة الوزراء جتد مصدرها يف اختصاصها اإلشرايف على مجيع مؤسسات
الدولة ،ويف مسئوليتها التضامنية أمام السلطة التشريعية ،وابلتايل فإهنا تكون ذات ٍ
عالقة ابلنزاع
ٍ
وصفة يف الدعوى مادامت قد اختُصمت مع مؤسسة تتبعها (طعن مدين 44/240ق) .أما
صفة املدعى عليه الثاين ،فمردها تبعية الشرطة اليت تنسب املدعية إليها التقصري له.
وأما الدفع بعدم صفة املدعى عليهما الثالث والرابع ،فقد أصاب احملز .إذ م تبني املدعية
وجه اختصامها للثالث سوى إبشارة عارضة أبن الشرطة تتبعه ،وهو قول غري صحيح ،مث إن
احملكمة ال جتد وجهاً بديالً إلقحامه يف الدعوى .كما ال جتد احملكمة وجهاً إلقحام املدعى عليه
كل هيئة ملا
كل موظف و ُّ
الرابع .فلئن أملى الصاحل العام ،الذي يفرض تقسيم العمل حىت يتفرغ ُّ
املسؤول عن
أنيط به ،على املشرع توزيع االختصاص بني سلطات الدولة ،وجعل وزير املالية
َ
صرف املبالغ املستحقة لتنفيذ اسأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد اجلهات العامة املمولة من
اخلزانة العامة ،إال أن هذا مبجرده ال يربر اختصامه يف دعوى سندها سلوك تقصريي منسوب إىل
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غريه مادامت العالقة التبعية أو اإلشرافية مع هذا الغري غري قائمة .فهذه العالقة هي أساس
سلطة اسأمر واملراقبة واإلدارة اليت ميارسها املتبوع على اتبعه ،وهي مناط حتمله تبعة أخطاء التابع،
واليت يفرتض قانوانً أهنا نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصري يف الرقابة عليه .وال شبه يف
أن كل هذا غري متحقق يف حالة وزير املالية ابلنسبة إىل املنسوب إليه اخلطأ .على أنه على الرغم
املذكورين ،إال أن احملكمة سهت عن إيراد مقتضاه يف منطوق حكمها .لكنها ال
من عدم صفة
َ
متلك إلصالحه سبيالً بسبب امتناعه قانوانً.
ملا كان ذلك ،وجبت الصريورة إىل صلب موضوع الدعوى .وحيث إن املبدأ العام يف
اإلثبات ،واملقرر ابملادة  376من القانون املدين ،يقضي أبن عبء إثبات الدعوى يقع على
عاتق املدعي .هلذا ،فعلى املدعية ،وقد أسست دعواها على املسؤولية التقصريية ،أن تدلل على
قيام أركاهنا .وحيث إنه بعد االطالع على اسأوراق واإلحاطة بكل جوانب الدعوى ،يضح
للمحكمة أن املدعية فشلت يف إثبات ركن اخلطأ يف جانب املدعى عليهم ،إبخفاقها يف الربهنة
على سلوكهم ما يشكل احنرافاً عن السلوك املعتادِّ .
فمالك ما تقول به هو أن ما حلق هبا من
أذى كان بسبب إمهال الشرطة يف القيام بواجبها يف حفظ اسأمن والنظام واسأرواح واسأموال.
وهذا قول خبطأ مرفقي من جانب جهة اإلدارة حيتاج يف املقام اسأول إىل التدليل عليه ،مث إثبات
تعلق السلوك املؤذي به .فوقوع ذلك الواجب على عاتق الشرطة ،ال يعين ابلضرورة مسؤوليتها
املدنية ومسؤولية متبوعها عن كل اسأضرار الناشئة عن اإلخالل ابسأمن والنظام أو املساس
ابسأرواح واسأموال .ذلك أنه وإن صح أن مسؤوليتها يف هذا الشأن عامة تتصل حبفظ أمن
اجلماعة يف عمومها واختاذ ما يلزم لذلك ،إال أن القول بشموهلا محاية كل فرد على حدة
مستحيل التحقيق واقعاً .وهلذا ،فإن حدودها تقف عند واجب التقليل من اجلرمية وال تصل إىل
االلتزام إبعدامها.
ملا كان ذلك ،وكان قول املدعية املتقدم قد جاء مرسالً .فال هي بينت عناصر اخلطأ
املرفقي وال وجه ارتباطه ابلسلوك املتسبب يف إيذائها ،وال هي وضحت وجه خطأ الدولة يف
حصول اقتتال مسلح بني عائلتني وإصابتها أثناءه فضالً عن تدليلها على هذا اخلطأ .أكان
االقتتال ،على سبيل املثال ،متوقعاً وم تتخذ الدولة إجراءات منعه؟ أم أنه استمر قبل الواقعة زمناً
كافياً حلؤوهلا دون تفاقمه ،ومع هذا أحجمت؟ لذلك ،فإن قول املدعية على حاله ال يكفي
 5من 6

 2019-...م.ك .الزاوية
القاضي

نسخة محررة من الحكم للنشر على موقع القاضي www.dirbal.ly

إلثبات ركن اخلطأ يف جانب املدعى عليهم ،ما يوجب رفض دعواها ،ومن دون احلاجة إىل
النظر يف ركين الضرر والعالقة السببية.
وحيث إنه عن املصاريف ،فإن احملكمة تلزم املدعية هبا لكوهنا احملكوم عليها يف الدعوى،
وذلك وفقاً للمادتني  281و 282من قانون املرافعات.
الحكم
حكمت احملكمة حضورايً ،برفض الدعوى ،وإبلزام رافعتها ابملصاريف.
الكاتب

[انتهى منطوق الحكم]

القاضي

أ
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اودعت السباب في2019-6-26 :م
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